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FUNDUSZ SOŁECKI 2015
Podczas zebrań, które odbyły się we wrze-
śniu, mieszkańcy  już po raz szósty zadecy-
dowali na jakie zadania chcieliby przezna-
czyć pieniądze z funduszu sołeckiego.

Uroczystości 70. rocznicy boju pod Pęcicami

Wybory Samorządowe 2014

48. Rajd „Po Kamienistej Drodze”, który odbył się w sierpniu,  rozpoczął uroczy-
stości upamiętnienia żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim oraz boha-
terów boju pod Pęcicami. Jesienią odbył się XI Rajd Pęcicki - Pęcice 2014,  w któ-
rym młodzież oddała hołd bohaterom 1944 roku.
cd na str. 4.

Wybory odbędą się 16 listopada. W tym 
roku po raz pierwszy wybierzemy 
wszystkich radnych w okręgach jedno-
mandatowych.

Do tej pory Gmina Michałowice podzie-
lona była na 7 okręgów wyborczych. 

W zależności od liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną jednostkę pomocni-
czą były to okręgi: pięcio, trzy, dwu i  jed-
nomandatowe.  Do rady wchodziło pięciu, 
trzech, dwóch lub jeden radny z danego 
okręgu, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów. 

Obecnie Gmina została podzielona na 
15 okręgów. W każdym  z nich komitety 
wyborcze  mogły  zgłosić po jednym kan-
dydacie. Wyborcy zagłosują też tylko na 
jednego kandydata.  Mandat uzyska ten, 
który otrzyma największą liczbę głosów.

Następstwem powstania okręgów jed-
nomandatowych była zmiana ich obsza-
rów (granic), co z kolei spowodowało 
konieczność podziału gminy na obwody 
głosowania. Gmina została podzielona na 
11 obwodów głosowania. 

Pierwszymi wyborami prowadzonymi 
według nowego podziału gminy na obwo-
dy głosowania były wybory do Parlamentu 
Europejskiego, które odbyły się 25 maja br.

W celu uniknięcia nieporozumień waż-
ne jest, by przed dniem wyborów 
upewnić się, w jakim okręgu się głosuje 
i gdzie jest lokal wyborczy. Zachęcamy 
do zapoznania się z aktualnym podziałem 
gminy na okręgi wyborcze, na obwody 
głosowania  oraz z siedzibami obwodo-
wych komisji wyborczych.  

Informacje znajdują się na str. 2 i 3.
 UG  

DOŻYNKI GMINNE
7 września w Michałowicach – obok zespołu 
szkół, na placu przy ul. ks. Jerzego Popie-
łuszki – odbył się festyn dożynek gminy 
Michałowice.

DZIEŃ SENIORA 2014 
12 października, już po raz 8. odbyły się 
uroczystości Gminnego Dnia Seniora. Rolę 
gospodarza pełniły przewodniczące pięciu 
kół emerytów, rencistów i inwalidów, jakie 
działają w naszej gminie.
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Wybory

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Nr  
okręgu

Granice okręgu Liczba radnych  
wybieranych

w okręgu

1 sołectwo Opacz Kolonia 1

2 sołectwo Opacz Mała,
sołectwo Michałowice

1

3 osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (nu-
mery parzyste od Nr 2 do Nr  8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), 
Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, 
Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 
do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

1

4 osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 
oraz od Nr 10 do Nr 42), Aleja  Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 
oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Partyzantów,  Raszyńska (od Nr 28 
do Nr 52 oraz od Nr  15 do Nr 43), Regulska, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24),
Wojska Polskiego

1

5 osiedle Michałowice ulice: 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), 
Aleje Jerozolimskie 271, Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, 
Krótka, Kuklińskiego,  Lotnicza, Ludowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), 
Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 1 do Nr  13 oraz od Nr 2 do Nr 26), Rumuńska, 
Słoneczna, Świerkowa, Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Żytnia, 

1

6 sołectwo Reguły 1

7 Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 1

8 sołectwo Komorów 1

9 osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja  Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, 
Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, 
Podlaska, Podhalańska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, 
Waldemara,

1

10 osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Aleja M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz 
numery parzyste od 2 do 12/20),  Akacjowa, Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, 
Kolejowa, Komorowska, Kraszewskiego, Kotońskiego, Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 
16), Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), 
Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3), 
Skorupki, Sienkiewicza, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, 
Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Sosnowa, Zaciszna, Żabia, Żwirowa, 

1

11 osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja M. Dąbrowskiej (od Nr 5 
do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja  Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Chopina, Janowskiego, 
Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Konopnickiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska 
(od Nr 21 do Nr 47), Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac 
Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, 
Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, 
Żeromskiego, 

1

12 osiedle Granica ulice: Borówkowa, Cisowa, Ciszy Leśnej, Cyprysowa, Długa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 
do Nr 18), Dębowa, Dzikiej Róży, Dziewanny, Filmowa, Gościnna, Jagodowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kubusia Puchatka, Lawendowa, Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Norwida (Nr 1 i 2), Ogrodowa 15, Okrężna, 
Piaskowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 3A  do Nr 35), 
Sabały, Skośna, Szeroka, Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A), 

1

13 osiedle Granica ulice: Barbary, Cynamonowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Graniczna, 
Główna, Jedliny, Kochanowskiego, Letnia, Malczewskiego, Morelowa, Orzechowa, Osieckiej, Podleśna, 
Pogodna, Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Poprzeczna, Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Reja (od Nr 71 
do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 68C), Rekreacyjna, Śliwkowa, Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do 
Nr 64) , Wendy,  Wspólna, Wyspiańskiego, 

1

14 sołectwo Nowa Wieś ulice: Długa Nr 65, Główna, Grodziska Nr 20, Helenów, Heleny, Jaśminowa, Jesienna, 
Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Miła, Orla, Piaskowa 1, Polna  
(od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Prosta, Spacerowa, Sportowa, Wandy, Warszawska Nr 21A, 
Wiosenna, Zielona,

1

15 sołectwo Nowa Wieś ulice: Brzozowa, Graniczna, Gwiaździsta, Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od 
Nr 22 do Nr 42), Komorowska, Magnolii, Piwonii, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 44), Polnych 
Maków, Rzemieślnicza, Różana, Sasanek, Słoneczna, Stokrotek,  Tulipanów, Wiśniowa, Wspólna,

1
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Wybory

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1 sołectwo Opacz Kolonia Michałowice, ul. Szkolna15, Zespół Szkół , 
Gimnazjum, 
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) 

2 sołectwa: Opacz Mała, Michałowice,
osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz 
od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr  8), 
Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 
30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery pa-
rzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do 
Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 
21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

Michałowice, ul. Szkolna15, 
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

3 osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do 
Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja  Topolowa (numery parzyste 
od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, 
Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od 
Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego,  Kwiatowa, Lotnicza, 
Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 
17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 
do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr  1 do Nr 43), Regulska, 
Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 
24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego,  Żwirki i Wigury, Żytnia, 

Michałowice, ul. Szkolna15, 
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

4 sołectwo Reguły Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,   
budynek Urzędu Gminy, 
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) 

5 sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las Pęcice, ul. Zaułek 7 
świetlica wiejska

6 sołectwo Komorów ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do 
Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta) , Bugaj, Główna, Kaliszany, 
Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta 
od Nr 6A do Nr 32), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, 
Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara 
Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, 
Wschodnia, Zachodnia, Zielna

Komorów, 
ul. Kaliszany 18  
świetlica wiejska,

7 osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), 
Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, 
Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, 
Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, 
Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20  
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Szkoła Podstawowa

8 osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), 
Akacjowa, Aleja  M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), 
Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, 
Komorowska, Kotońskiego,  Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 
2 do nr 16),  Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, 
Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, 
Ogrodowa,  Okrężna (od Nr 1 do Nr 17),  Pruszkowska (numery nieparzyste 
od Nr 1 do Nr 3),  Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 
2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa 
(od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Zaciszna, Żabia, Żwirowa

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 2/20 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Szkoła Podstawowa 

9 osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 
38), Aleja  M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64), Aleja 
Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30) , Chopina, Janowskiego, 
Konopnickiej, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), 
Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47),Norwida 
(strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), 
Plac Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do 
Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do 
Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, 
Zamojskiego, Żeromskiego,

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20  
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Szkoła Podstawowa

10 osiedle Granica Nowa Wieś,  ul. Główna 96
Zespół  Szkolno-Przedszkolny 
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) 

11 sołectwo Nowa Wieś Nowa Wieś, 
ul. Główna 52A 
Świetlica wiejska
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Aktualności

REMONTY, INWESTYCJE, PRZETARGI

•	 Wszczęto postępowania przetargo-
we na przebudowę budynku przy ul. 
Ryżowej 90 w Opaczy-Kolonii. 
•	 Wszczęto postępowania przetargowe 
na zimowe utrzymanie dróg 2014/2015.
•	 Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na przebudowę ul. Malczewskie-
go – etap II i Wyspiańskiego w Granicy. 
Prace wykonywała będzie firma FAL-
-BRUK z Warszawy. 
•	 Rozstrzygnięto postępowanie prze-
targowe na przebudowę ul. Rodzinnej 
w Sokołowie – etap I – odwodnienie. 
Realizatorem inwestycji będzie konsor-
cjum firm z Pruszkowa INSBUD Stanisław 
Bystrzycki i INSBUD–BIS Rafał Bystrzycki. 
•	 Rozstrzygnięto postępowanie przetar-
gowe na odwodnienie ul. Zgody w Mi-
chałowicach Wsi. Prace wykona konsor-
cjum firm z Pruszkowa INSBUD i Stanisław 
Bystrzycki i Inbud – Bis Rafał Bystrzycki. 
•	 Rozstrzygnięto postępowanie prze-
targowe na rozbudowę i przebudowę 
remizy strażackiej w Nowej Wsi z nie-
zbędną infrastrukturą – etap I. Usługę 
wykona Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Handlowe Salwa Bogdana z Kielc. 
•	 Rozpoczęto budowę  kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Dębowej w  Granicy. Inwe-
stycję wykona konsorcjum firm z Pruszko-
wa Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki oraz 
Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki.
•	 Trwają prace związane z przebudową 
ul. Mazurskiej w Komorowie – etap I. 
Inwestycję wykonuje firma FAL-BRUK 
z Warszawy.
•	 Prowadzone jest przebudowa parkin-
gu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I. 

Realizatorem inwestycji jest firma MAR-
GOT z Warszawy.
•	 Firma HYDROGAZ Sp. z o.o.z Jasie-
niec wykonuje przebudowę ul. Głównej 
w Komorowie – etap I – odwodnienie.
•	 Trwają prace związane z przebudową 
ul. Słonecznej w Nowej Wsi. Inwestycję 
wykonuje firma MARGOT z Warszawy.
•	 Zakończono budowę kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy, 
ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach 
oraz ul. Św. Antoniego, Środkowej, Bady-
larskiej i Górnej w Opaczy- Kolonii oraz 
budowę sieci wodociągowej w ul. Body-
cha, ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Re-
gułach oraz w ul. Środkowej w Opaczy - 
Kolonii.
•	 Trwa przebudowa rowu U-1 – etap I. 
Inwestycję wykonuje konsorcjum firm 
z Warszawy Lider – ROKOM Sp. z o.o. 
i Partner – Koordynacja i Nadzór Inwestycji.
•	 Zakończono przebudowę ul. 3 Maja 
– etap II i Żeromskiego w Komorowie 
oraz ul. Raszyńskiej i ul. Partyzantów 
w Michałowicach. 
•	 Trwają prace związane z przebudo-
wą ul. Żytniej w Regułach. Inwestycję 
prowadzi firma: MKL-BUD Michał Lulis 
Warszawa.

•	 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Borowskiego w Michałowicach 
Wsi – ETAP I. 
•	 Zakończono remont budynku po 
urzędzie gminy w Michałowicach, przy 
ul. Raszyńskiej 34. Na parterze mieści się 
Biblioteka Publiczna. Pomieszczenia na 
I piętrze mają biurowe przeznaczenie. Na-
tomiast na II piętrze znajdują się sala mul-
timedialna i mniejsza- konferencyjna. Cały 
budynek przystosowany jest dla osób nie-
pełnosprawnych. 
•	 Zakończono budowę placu zabaw 
w Nowej Wsi, który znajduje się na tyłach 
gminnego przedszkola i nieopodal akwenu 
Smug, przy ulicy Heleny.  Plac  zabaw jest 
ogrodzony, jednym bokiem przylega do 
przedszkola, z którym połączony jest furt-
ką. Tak więc dzieci z gminnego przedszkola 
na co dzień mogą z niego korzystać. Teren 
placu zabaw został staranne zaplanowany, 
z wydzielonym miejscem na piaskownicę, 
fragmentami zieleni, ławkami. Zasadnicza 
cześć placu zabaw wyłożona jest miękką 
nawierzchnią, a na niej usytuowane są róż-
norodne zabawki: huśtawki, karuzele, bu-
jaki, statek ze zjeżdżalniami, wieże, a także 
zjeżdżalnie i ścianka wspinaczkowa.

BIEŻĄCE INFORMACJE GMINY
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Budżet

Fundusze sołeckie na 2015 rozdysponowane
Podczas zebrań, które odbyły się we wrześniu, mieszkańcy  już po raz szósty zadecydowali na jakie zadania chcieliby przeznaczyć 
pieniądze z funduszu sołeckiego.  

W 2015, podobnie jak w ubiegłych latach,  coraz większe środki kierowane będą na aktywizację mieszkańców. Jednak część  
funduszy zostanie przeznaczona na zakup urządzeń rehabilitacyjno-sportowych, uzupełnienie zieleni i małej architektury czy 

uporządkowania terenu. Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona jest od liczby mieszkańców danej jednostki pomocniczej.  Nie-
wykorzystane fundusze w danym roku budżetowym, wygasają wraz z jego upływem.     

 GRANICA OSIEDLE 49 080,60
 zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych oraz mapy Granicy 11 000,00
 organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla 9 000,00
 organizacja imprez dla mieszkańców osiedla 24 080,60
 zakup urządzeń nagłaśniających 5 000,00
 KOMORÓW OSIEDLE 49 080,60

 zakupy i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją 
w przestrzeni publicznej Komorowa 20 000,00

 organizacja imprez 10 000,00
 dotacje dla organizacji 6 000,00
 wsparcie dla bezdomnych zwierząt 3 700,00
 prowadzenie strony internetowej komorów.pl 6 000,00
 materiały informacyjne i materiały biurowe 3 380,60
 KOMORÓW SOŁECTWO 49 080,60
 wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt 6 000,00
 zajęcia sportowo-rekreacyjne 10 000,00
 imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców 29 080,60
 założenie strony internetowej sołectwa 2 000,00
 zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku 2 000,00
 MICHAŁOWICE OSIEDLE 49 080,60
 zorganizowanie dla mieszkańców zajęć edukacyjnych zajęć sportowo-ruchowych  oraz kulturalnych 26 580,60
 administrowanie strony internetowej 3 600,00
 dofinansowanie zajęć koła emerytów 8 000,00
 zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych 10 000,00
 popularyzacja strony internetowej 900,00
 MICHAŁOWICE WIEŚ 33 080,34
 wykonanie projektu oraz montaż latarni na ul. Szarej 7 000,00
 zajęcia kulturalne dla mieszkańców 13 040,17
 zajęcia sportowe dla mieszkańców 13 040,17
 NOWA WIEŚ 49 080,60
 zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 18 000,00
 organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców 6 800,00
 organizacja imprez o charakterze kulturalnym 22 000,00
 zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych 2 280,60
 OPACZ KOLONIA 49 080,60
 organizacja zajęć kulturalnych 47 280,60
 organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 1 800,00
 OPACZ MAŁA 20 908,35
 zajęcia kulturalne dla mieszkańców 20 908,35
 PĘCICE 26 945,27
 imprezy kulturalne dla mieszkańców 11 945,27
 utwardzenie części ul. Wąskiej do ul. Zaułek 15 000,00
 PĘCICE MAŁE 31 902,41
 organizacja zajęć sportowych i kulturalnych oraz społecznych z tradycją polską 12 000,00
 prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych 2 800,00
 sprzątanie placu zabaw 1 300,00
 wyposażenie budynku świetlicy 15 802,41
 REGUŁY 49 080,60

 organizowanie imprez kulturalnych  (Dzień Dziecka, warsztaty, pikniki rodzinne, inscenizacje teatralne), mająca na celu poznanie 
kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierająca aktywność społeczeństwa 30 000,00

 aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych 5 080,60
 zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych 14 000,00
 SOKOŁÓW 23 166,06
 organizacja imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej 10 000,00
 aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych 13 166,06
 SUCHY LAS 14 773,27
 działalność kulturalna 9 000,00
 zadaszenie i doposażenie placu zabaw 5 773,27
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1944 – 2014 – w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego
Na ogrodzeniu placu zabaw 
„Polanka granicka”, we wrze-
śniu, zawisła wystawa zdjęć 
przedstawiająca obrazy z ży-
cia mieszkańców stolicy – Po-
wstanie Warszawskie 1944. 
Obecnie, do końca listopada, 
można ją obejrzeć w Urzę-
dzie Gminy Michałowice. 
W sierpniu i październiku To-
warzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Komorów „Komoro-
wianie” zaprosiło mieszkań-
ców na cykl spotkań upamięt-
niających powstańców, który 
odbywał się pod patronatem 
wójta gminy Michałowice 
Krzysztofa Grabki. 

Wystawa
W sierpniu zdjęcia ekspono-
wane były na murach obron-
nych Starego Miasta. Dzięki 
staraniom Zarządu Osiedla 
Granica, Fundacji Jestem 
Seniorem z Granicy oraz rad-
nego Przemysława Majtyki, 
fundacja Artbarbakan nieod-
płatnie wypożyczyła tę eks-
pozycję, dzięki której miesz-
kańcy naszej gminy mogą 
obejrzeć archiwalne zdjęcia 
przedstawiające Warszawę 
w czasie trwania Powstania. 
Zdjęcia oddają atmosferę 
tamtych dni i przypominają 
tragiczne losy nie tylko po-
wstańców, ale również cywil-
nej ludności Warszawy. Fo-
tografie przedstawiają ludzi 
i miejsca oraz otaczającą ich 
„niecodzienną codzienność”. 

Obecnie, do końca listo-
pada, zapraszamy do jej 
obejrzenia do Urzędu Gmi-
ny Michałowice. 

Komorów 
Obchody 70. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego rozpoczęły 
się 3 sierpnia  w komorowskim 
kościele projekcją fragmentu 
filmowej rejestracji widowiska 
zatytułowanego „Aniołowie 

z ka miennych tablic”. Wido-
wisko zrealizowane zostało 
w 2009 roku i dedykowane 
było bohaterskim postaciom 
poległym w Powstaniu War-
szawskim, których nazwiska 
umieszczone są na dwóch 
marmurowych tablicach miej-
scowego kościoła. Następnie 
została odprawiona msza św. 
koncelebrowana za poległych. 
Odprawił ją ksiądz Andrzej Per-
dzyński i ks. Bartłomiej Urbano-
wicz. Ważnym momentem była 
także promocja pamiętników 
Majki Krassowskiej zatytuło-
wanych „Zwierzenia”, opraco-
wanych przez Lidię Kulczyńską 
– Pilich. Tego dnia ich fragmen-
ty można było usłyszeć w in-
terpretacji Angeliki Kurowskiej, 
aktorki teatralnej i filmowej. 

W ostatnią niedzielę sierpnia 
(31) odbyła się II część uroczy-
stości. Towarzystwo Komoro-
wianie zaprosiło na widowisko 
zatytułowane „Zwierzenia Majki 
2”. Widowisko oparte było na 
pamiętnikach Mai Krassow-
skiej, młodej dziewczyny, ko-
morowianki, która należała do 
harcerstwa. W czasie wojny 
prowadziła pamiętnik, w którym 
opisywała okupacyjną codzien-
ność. Z zapisków tych wyłania 
się wrażliwa, pełna poczucia 
humoru młoda dziewczyna, 
w której rodzi się poczucie od-
powiedzialności za losy Ojczy-
zny. Majka Krassowska zginęła 
w pierwszych dniach Powstania  
Warszawskiego, miała 16 lat. 
W rolę Majki wcieliła się Alek-
sandra Radwan, młoda aktorka 
filmowa i teatralna. Towarzyszył 
jej Wojciech Irmiński, mieszka-
niec Komorowa, który wcielił 
się w rolę ojca Majki, a także 
narratora. Towarzyszył im chór 
dziewczyn – płaczek, w tej roli 
wystąpiły: Maria Walter-Kochel, 
Małgorzata Skupińska i Dorota 
Zielińska.

Oprawę muzyczną widowi-
ska stanowiła muzyka Włady-
sława Łozińskiego. Piotr Filek, 
młody pianista z Krakowa, za-
grał Rondo Fantasta oraz sona-
tę Fis-Mol Nr - 3 kompozytora.

Zakończenie obchodów 
rocznicowych nastąpiło 3 i 4 
października 2014 r. 

W piątkowy poranek, 3 paź-
dziernika, uczniowie, ale także 
starsi mieszkańcy Komorowa 
wyruszyli na spacer po miej-

scowości – Ścieżkami Majki. 
Oprowadzała Lidia Kulczyń-
ska-Pilich, która powiedziała, 
że odkrycie i wydanie Zwie-
rzeń Majki nie tylko umożliwiło 
poznanie dziejów wspaniałej 
rodziny oraz osobowości nie-
zwykłej dziewczyny, lecz stało 
się zachętą do zgłębienia wie-
lu interesujących szczegółów 
z historii Komorowa. Ustalono 
przy tym, że postać Majki wca-
le nie jest tak zapomniana, jak 
nam się wydawało. Młodziutka 
sanitariuszka jest bowiem pa-
tronką aż siedmiu harcerskich 
drużyn. 

Następnie odbyły się w szkole 
uroczyste apele, które wspólnie 
z Towarzystwem Komorowia-
nie, zorganizowali nauczyciele: 
Daniel Wolborski, nauczyciel 
historii i Ewa Głowala, nauczy-
cielka języka polskiego. Pod-
czas apelu wystąpili uczniowie 
z grupy teatralnej „Supernowa”, 
a także odbyła się projekcja fil-
mu „Aniołowie z kamiennych 
tablic. W apelu uczestniczyły 
także harcerki z 17 Trzebnickiej 
Drużyny Harcerek „Wataha”.

Po apelu w towarzystwie 
komorowskich harcerzy, wraz 
z nauczycielem Danielem Wol-
borskim młodzież spotkała się 
z Krzysztofem Grabką, wójtem 
gminy Michałowice, a następ-
nie przeszła pod pomnik po-
wstańców w Pęcicach. Tam 
harcerze złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Spotkali się też z Mi-
chałem Grocholskim.

Wieczorem w siedzibie Towa-
rzystwa „Komorowianie” odby-
ła się gawęda. O historii rodziny 
Majki Krassowskiej opowiadała 
Lidia Kulczyńska-Pilich. Har-
cerze mogli też obejrzeć przy-
gotowaną wystawę pamiątek 
po Majce i jej rodzinie. Na za-

kończenie wszyscy spotkali się 
na ognisku, podczas którego 
harcerze śpiewali pieśni harcer-
skie, a także zawiązali Ogólno-
polski Klub Drużyn Harcerskich 
im. M. Krassowskiej. 

W sobotę, 4 października, 
odsłonięto tablicę upamięt-
niającą pobyt Witolda Lu-
tosławskiego w Komorowie 
oraz odbył się koncert muzy-
ki kompozytora, jak również 
koncert pieśni powstańczych. 

Witold Lutosławski w cza-
sie Powstania Warszawskie-
go przebywał w Komorowie. 
Mieszkał w domu ciotki Ja-
niny Zaporskiej, siostry matki 
kompozytora, w willi Różanka.  
Dom znajduje się u zbiegu uli-
cy Brzozowej i Pruszkowskiej. 
Niebawem  zawiśnie tam ta-
blica upamiętniająca jego po-
byt w Komorowie.  

Mieszkając w wilii Różanka, 
Witold Lutosławski skompo-
nował utwór „Trio stroikowe”. 
W sobotni wieczór zebrani 
goście mieli okazję wysłuchać 
utworu w wykonaniu muzyków 
w składzie: Anna Muszyńska, 
Aleksandra Rojek i Piotr Za-
wadzki.  Atrakcją wieczoru było 
spotkanie z rodziną kompo-
zytora. Państwo Brzozowscy 
wspominali rodzinne historie 
o wielkim kompozytorze, któ-
ry także po wojnie  odwiedzał 
Komorów.

Sobotnia uroczystość sta-
nowiła zamknięcie obchodów 
upamiętniających 70. roczni-
cę Powstania Warszawskie-
go. Wcześniej uczestniczący 
w wydarzeniu harcerze odwie-
dzili grób Majki Krassowskiej, 
który znajduje się na Powąz-
kach, byli też w muzeum Po-
wstania Warszawskiego.

Beata Izdebska-Zybała 
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Uroczystości 70. rocznicy  
boju pod Pęcicami

48. Rajd  
„Po kamienistej drodze”

W niedzielę, 3 sierpnia, w ko-
ściele pod wezwaniem Aposto-
łów Piotra i Pawła w Pęcicach 
a także przy pomniku-mauzo-
leum odbyły się obchody upa-
miętniające 70. rocznicę Po-
wstania Warszawskiego oraz 
bitwę i egzekucję w Pęcicach, 
a także 68. rocznicę uroczysto-
ści pogrzebu i poświęcenia po-
mnika–mauzoleum. 

Obchody rocznicowe zorgani-
zowane zostały pod patronatem 
wójta gminy Michałowice, sta-
raniem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, 
przy współpracy żołnierzy kom-
batantów AK oraz towarzyszy 
walki powstańców poległych 
w Pęcicach. Uroczystość roz-
poczęła się koncertem pieśni 
patriotycznych. Wystąpili ar-
tyści z Warszawskiego  Chóru  
Polonia pod dyrekcją Zbignie-
wa Szablewskiego.  Koncert 
zatytułowany był „Niech płynie 
piosenka z barykad”. Po kon-
cercie nastąpiło odsłonięcie (po 
renowacji) tablicy pamięci żoł-
nierzy, którzy zginęli i spoczy-
wają w Pęcicach, a następnie 
rozpoczęła się msza św. w in-
tencji poległych, zamordowa-
nych i zmarłych w powstaniu 
warszawskim. Mszę odprawił 
ojciec Aleksander Jacyniak, je-
zuita. 

W uroczystościach rocz-
nicowych wzięło udział wielu 
gości, między innymi Czesław 
Łukasik, ocalały w Pęcicach, 
członkowie rodzin poległych 
żołnierzy, jak również przedsta-
wiciele środowisk kombatanc-
kich. W obchodach uczest-
niczyli także  minister Jan 
Stanisław Ciechanowski, Szef 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, 
płk. Zbigniew Jedliński z MON, 

posłanka Barbara Czaplicka, 
a także przedstawiciele: Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy 
z prezesem honorowym Marią 
Grochowską, PTTK z preze-
sem ZG Lechem Drożdżyń-
skim, przedstawiciele powiatu 
pruszkowskiego, gminy Micha-
łowice i gmin ościennych. Bar-
dzo licznie przybyli na tę uro-
czystość mieszkańcy Pęcic 
i innych miejscowości gminy 
Michałowice.

W czasie uroczystości wy-
stąpił minister Jan Stanisław 
Ciechanowski, który raz jesz-
cze przypomniał tragizm losów 
warszawskich powstańców. 
Powiedział, że jesteśmy im win-
ni naszą pamięć.

Niezmiennie duże wrażenie 
na zebranych zrobił apel pole-
głych. Kapral Robert Kopań-
ski odczytał imiona, nazwiska, 
pseudonimy i wiek 91 żołnie-
rzy, którzy zginęli w boju pod 
Pęcicami. Żołnierze Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych oddali salwy honorowe.

Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze decy-
zją Zarządu Głównego uho-
norowało Krzysztofa Grabkę 
medalem. Medal został przy-
znany wójtowi gminy Micha-
łowice za wieloletnią troskę 
i opiekę jaką otoczył pomnik–
mauzoleum w Pęcicach oraz za 
krzewienie patriotyzmu wśród 
młodzieży.

Ważnym momentem było 
złożenie kwiatów na pomniku 
Orląt Pęcickich. Jako pierwszy 
płonący znicz postawił Czesław 
Łukasik, następnie przedstawi-
ciele urzędów i organizacji zło-
żyli wieńce. 

Uroczystość zakończył wy-
stęp orkiestry wojskowej z Sie-
dlec. Tradycyjnie po uroczysto-
ści uczestników zaproszono na 
strażacką grochówkę.

Młodzieżowy Rajd Pęcicki 
2 października, już po raz 

jedenasty pod pomnik w Pę-
cicach pieszo przybyli ucznio-
wie ze wszystkich gminnych 
szkół. Zebranych powitała Ewa 
Dymura, dyrektor szkoły orga-
nizującej rajdy. Powiedziała, 
że jest ogromnie zadowolona 
i dumna, że każdego roku może 
spotykać się z młodzieżą  tu – 
w miejscu, gdzie młodzi ludzie, 
w czasie wojny, oddali życie za 
wolności Ojczyzny.

W uroczystości pod pomni-
kiem obecni byli przedstawi-
ciele urzędów i organizacji, 
kombatanci i rodziny poległych. 
Obecność kompani repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego 
uświetniła uroczystość.

Wójt gminy, Krzysztof Grab-
ka, podziękował młodzieży za 
liczne przybycie, jak również 
szczególnie podziękował orga-
nizatorom Rajdu, dyrektor szko-
ły w Nowej Wsi, Ewie Dymurze, 
i nauczycielom z nią współpra-
cującym. 

W tym roku medal Pro Pa-
tria nadawany przez Urząd Do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, otrzymał 
ks. Łukasz Białuk, Tomasz Ma-
tuszewski, nauczyciel Szkoły 
w Nowej Wsi i Tomasz Osiński, 
dyrektor Gimnazjum w Raszy-
nie. Medalem Pro Patria odzna-
czane są  osoby za szczególne 
zasługi w kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Rzecz-
pospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości roz-
strzygnięty został konkurs po-
etycko – plastyczny „Ci co zgi-
nęli w walce…”, na najlepsze 
prace obrazujące Bój pod Pę-
cicami, ale również powstańczą 
Warszawę. Nagrody wręczał 
Krzysztof Grabka.

Nagrodę za najlepszy plakat 
otrzymała Aleksandra Koski-
niotis z gimnazjum z Nowej 
Wsi. Wyróżnienia w konkursie 
plastycznym otrzymali: Jakub 
Wiszniewski, Klaudia Sztyk, 
Maria Judycka, Agnieszka 
Zielińska, Marta Świątek, Jo-
hannes Utri i Anna Świergiel. 
Natomiast nagrodę w konkur-
sie poetyckim otrzymała Maria 
Klusek, również z gimnazjum 
w Nowej Wsi, za wiersz „Ci, 
co zginęli w walce”. Wyróżnie-
nia w konkursie plastycznym 
otrzymali: Natalia Pająk, Miko-
łaj Wójcik, Monika Klimkiewicz, 
Agata Materek, Małgorzata 
Jędral.

Na zakończenie uczniowie 
z gimnazjum w Michałowicach 
wykonali 2 utwory: Warszawo 
ma i Warszawski dzień. Dzień 
2 października był wyjątkowo 
ciepły i słoneczny. Po złoże-
niu wieńców, zapaleniu zniczy 
i przemówieniach organizatorzy 
zarosili wszystkich do pobli-
skiego parku, gdzie rozpalone 
zostały ogniska. Można było 
częstować się strażacką gro-
chówką, upiec kiełbaskę.

Beata Izdebska- Zybała 

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podczas obydwu 
uroczystości podzielił się z uczestnikami niepokojącą informacją.
Krótko przed obchodami i upamiętniającymi 70. rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego Gmina Michałowice otrzymała 
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która otwiera drogę 
do zwrotu dawnym właścicielom nieruchomości na której znaj-
duje się Pomnik Mauzoleum w Pęcicach. Po raz kolejny Minister 
Rolnictwa wprost cofa zegar historii i co w tym przypadku szcze-
gólnie bulwersuje, nie tylko bez uwzględnienia zmian związa-

nych z upływem czasu, ale przede wszystkim bez uwzględnienia 
szczególnego charakteru miejsca, jakim jest Pomnik Mauzoleum 
w Pęcicach – miejsce pamięci narodowej. Brak systemowych 
rozwiązań w kwestii rekompensat dla dawnych właścicieli po-
zbawionych w okresie PRL swej własności, powoduje dziś ich 
automatyczne uprzywilejowanie, niestety kosztem obecnych 
właścicieli. Gmina Michałowice nie zgadza się z takim sposo-
bem załatwienia tej sprawy, dlatego podjęto stosowne kroki 
prawne. Sprawę rozstrzygnie sąd administracyjny.
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Dożynki Gminne 2014 
7 września w Michałowicach – obok zespołu szkół, na placu 
przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, przy brzezinie – odbył się 
festyn dożynek gminy Michałowice.

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą św. dożynko-

wą w michałowickim kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP. Jak 
zwykle przy takich okazjach 
ks. prałat Leon Firlej wygłosił 
wzruszające, patriotyczne ka-
zanie: – Gdybyście wy, szu-
miące kłosy, gdybyście wy bo-
chenki chleba potrafiły mówić, 
to opowiedziałybyście o tru-
dzie rolnika. Spotkaliśmy się, 
by podziękować Bogu za dar 
plonu. Zboże znaczy z Boga. 
Świętując dożynki uświada-
miamy sobie, jak piękna jest 
nasza polska ziemia. Tę zie-

mię trzeba szanować. Trzeba 
nam z wielką czcią chodzić po 
tej ziemi. My, Polacy tak dłu-
go będziemy wolni, jak długo 
będziemy mieli swoją ziemię. 
(…) Jak napisał Cyprian Kamil 
Norwid: „Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba” / Podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie / 
Dla darów Nieba... / Tęskno 
mi, Panie...”.

W procesji z darami ołtarza 
uczestniczyli: wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka, 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Michałowice, Paweł 
Zacny, starostowie dożynek 
Krystyna i Zbigniew Olszako-
wie, radni Rady Gminy Micha-
łowice Elżbieta Biczyk, Anna 
Kamińska, Elżbieta Zawadz-
ka i Eugeniusz Hanc oraz 
przedstawiciele jednostek 
pomocniczych, sołtys Micha-
łowic Wsi, Adriana Król-Po-
piel i przewodniczący Zarządu 
Osiedla Michałowice, Roman 
Bedyński.

Po mszy, na parkingu przed 
kościołem, przedstawicie-
le jednostek pomocniczych 
gminy ustawili się z przygo-
towanymi przez siebie kom-
pozycjami dożynkowymi. Na 
ich czele niezwykle okazale 
prezentował się gminny wie-
niec dożynkowy, który został 
wykonany przez mieszkańców 
Pęcic i reprezentował naszą 
gminę podczas tegorocznych 
Dożynek Powiatu Pruszkow-
skiego, zajmując tam 3 miej-
sce. Za nim, tworząc barw-
ny korowód, znajdowały się 
kompozycje z osiedla Granica 

i Michałowice oraz sołectw: 
Komorów, Michałowice Wieś, 
Opacz - Kolonia, Opacz Mała, 
Nowa Wieś, Pęcice Małe i Re-
guły oraz wieniec z Nowej Wsi.

Dwie ekskluzywne furki (nie 
mylić z bryczkami), jedna z  
aprzężona w konie kare a dru-
ga w gniade, ze starostami do-
żynek Krystyną i Zbigniewem 
Olszakami oraz wójtem gmi-
ny Michałowice Krzysztofem 
Grabką z małżonką, pojechały 
na plac, gdzie odbył się festyn.

Licznie przybywających 
na festyn święta plonów wi-
tał stworek, pełen optymizmu 
duszek przyrody, wykonany 
przez Stanisława Zielińskiego, 
mieszkańca Sokołowa. Drugi 
stworek stanął naprzeciwko, 
z koszem obfitości: udanych 
plonów, przy wystawie warzyw 
i owoców, które wyrosły w na-
szej gminie.

Na scenie starostowie do-
żynek, Krystyna i Zbigniew Ol-
szakowie – właściciele gospo-

darstwa rolno-warzywnego 
o powierzchni 8 ha w Pęcicach 
– wręczyli bochen chleba wło-
darzowi ziemi michałowickiej 
wójtowi Krzysztofowi Grabce, 
życząc, by chleba powsze-
dniego nigdy nie zabrakło.

– Nie można dzielić tego 
chleba niesprawiedliwie – 
przemawiał wójt gminy Mi-
chałowice Krzysztof Grabka. 
– Cieszmy się dzisiaj, radujmy, 
że plony są obfite. Świętujmy, 
jak czynili to nasi przodkowie. 
Uczcijmy trud pracy rolnika. 
Kontynuujmy tradycję, cóż bo-
wiem znaczy naród bez trady-
cji. Musimy ją podtrzymywać. 

Scena wypełniła się sołty-
sami oraz przewodniczący-
mi zarządów osiedli, a także 
radnymi naszej gminy. Wzięli 
oni kosze pełne chleba (a tak 
dokładnie to były buleczki: 
świeże, chrupiące) i poszli roz-
dawać pieczywo. 

Część artystyczną rozpoczął 
występ Ludowego Zespołu Ar-
tystycznego PROMNI im. Zofii 
Solarzowej, ze Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Studenci prze-
brani w barwne stroje, ludowe 
czy z epoki – wykonali: tańce 
z Gorlic, oberek, tańce miesz-

czan cieszyńskich, scenki ro-
dzajowe itp., itd.

 Kilku członków zespołu 
PROMNI weszło w skład jury 
oceniającego dekoracje, wień-
ce oraz kapelusze dożynko-
we. Wiadomo, obcują na co 
dzień z tradycją, więc znają 
się na rzeczy. W atrakcyjnych 
ubiorach chodzili wokół sceny, 
czym wzbudzali niemal sen-
sację, i oceniali rękodzieła na-
szych mieszkańców.

 Oto wyniki konkursów:
- kompozycje dożynkowe:
1) osiedle Granica – nagrodę 

odebrali Agnieszka Paradow-
ska i Dominika Małgowska 
z zarządu osiedla oraz radny 
Przemysław Majtyka

2) sołectwo Komorów – na-
grodę odebrała przedstawi-
cielka rady sołeckiej, Katarzy-
na Parzyńska

3) sołectwo Reguły – nagro-
dę odebrały przedstawiciel-
ki rady sołeckiej Magdalena 
Krajnik-Partyka i Elżbieta Sto-
pyra 

- najładniejsze kapelusze:
- damskie: 1) Elżbieta Bi-

czyk z Nowej Wsi, 2) Karolina 
Puchalska z Pęcic Małych, 3) 
Agata Tomaszewska-Antonie-
wicz z Nowej Wsi
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- męskie:  1) Grzegorz Sałkiewicz z No-
wej Wsi, 2) Marcin Przybysz z Komorowa, 
3) Michał Skrzędziejewski z Michałowic.

- wieniec dożynkowy, konkursowy był 
jeden – z Nowej Wsi; czyli zajął 1. miej-
sce; Nagrodę odebrali: sołtys Marian Boś-
ka i przedstawiciele rady sołeckiej: radna 
Elżbieta Biczyk, Kazimiera Jasińska, Aga-
ta Tomaszewska-Antonowicz oraz prezes 
Wspólnoty Gruntowej Nowej Wsi – Grze-
gorz Sałkiewicz

Wieńce dożynkowe od wieków rolnicy 
przynoszą do kościoła, ale i na odpusty 
– festyny dożynkowe. Od stuleci niewiele 
zmienia się pod tym względem – to swo-
jego rodzaju zatrzymanie w czasie. Jed-
nak minęły czasy, kiedy prządka przygo-
towywała materiał na tak piękne stroje, 
jakie nosi zespół PROMNI. Jednak na 
niedzielny festyn do Michałowic zosta-
ła zaproszona prządka, pokazywała jak 
prząść, uczyła tego rzemiosła. Natomiast 
żeby podkuć te konie kare i gniade, po-
trzebny był kowal. Ten również przybył – 
z dawnych czasów i wykuwał szczęśliwe 
podkowy.

Konferansjerkę prowadził znany aktor, 
mieszkaniec naszej gminy Wojciech Asiń-
ski, który zapowiadał wszelkie atrakcje. 
A wszystkich tych atrakcji nie sposób na-
wet wymienić, a cóż dopiero opisać.

Na rozpoczęcie festynu gospodynie 
z naszej gminy częstowały pajdami chle-
ba ze smalcem, takim swojskim, praw-
dziwym – ze skwarkami. Pokroiły wiele 
bochnów chleba. Poczęstowały beczką 
ogórków kiszonych. Radna Anna Kamiń-
ska, sołtys Grażyna Grabka wraz z Radą 
Sołecką Opaczy-Kolonii oraz sołtys Ad-
riana Król-Popiel z Michałowic Wsi ze 
swoją rodziną, serwowali przepyszne, 
własnoręcznie przygotowane ciasta.  

Smalec smalcem, ciasta ciastami nie-
kiedy potrzebna, a nawet niezbędna jest 
duża dawka kalorii, np. przy żniwach, ale 
najzdrowsze i pyszne są polskie jabłka, 
a także śliwki oraz gruszki. Obok glinia-
nych garnców ze smalcem stały kosze 
z owocami. Pracownicy urzędu gminy 
częstowali nimi uczestników. 

Za widownią zostały rozmieszczone 
liczne stanowiska różnych dyscyplin spor-

towych, zabaw i gier. W zośkę uczył grać 
mistrz nad mistrzami w tej dyscyplinie Ja-
kub Grabarczyk – mistrz Europy w 2009 
i 3-krotny Polski. Młodzi ludzie zdobywali 
nadmuchany zamek-zjeżdżalnię, huśtali 
się na monstrualnie dużym „pająku”…

Obok znajdowało się prywatne zoo, 
z prawdziwym kogutem, który piał, innym 
ptactwem, parą kucyków i kozami, które 
chętnie, ale za jedzenie, zaprzyjaźniały się 
z dziećmi.

W międzyczasie, przysłowiowych kil-
ka kroków dalej, przy ul. Raszyńskiej 
34, w dawnym budynku urzędu gminy – 
o godz. 16;00, została uroczyście otwarta 
nowa siedziba Biblioteki Publicznej Gminy 
Michałowice w Michałowicach. Piszemy 
o tym w osobnym artykule na str. 13

Na festyn, oczywiście na sygnale, przy-
jechała Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) 
z Nowej Wsi. Na wszelki wypadek dwa 
strażackie wozy bojowe czekały w pełnej 
gotowości. Na szczęście nie musiała ni-
czego gasić. Strażacy częstowali pyszną, 
gorąca grochówką – gęstą, pachnącą. Nie 
mogło jej zabraknąć, bo kocioł OSP ma 
ogromny. Chochlę obsługiwał osobiście 
prezes OSP w Nowej Wsi Jerzy Pokropek.

Niemal przez cały czas na scenie trwały 
występy.

Niejednego wzruszył występ zespołu 
„Nuteczki”, uczniów klas 0–1 z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja 

Kopernika w Nowej 
Wsi, pod kierunkiem 
Małgorzaty Gajow-
nik. Solo i w duecie 
śpiewały uczennice 
szkół naszej gminy. 
Występowały chó-
ry z Opaczy-Kolonii 
„Czerwone Kora-
le”, pod kierunkiem 
Renaty Włodarek 
i z Michałowic „Mi-
cha łow iczanka” , 
pod kierunkiem Pio-
tra Gwiazdeckiego.

Jak zwykle ko-
biecy klub fitness 

z Komorowa „Impuls” wykonał dyna-
micznie, z ogromną werwą kilka układów 
choreograficznych – np. gorące tańce la-
tynoamerykańskie, w tym zumbę. Panie 
tańczyły w zespole i solo – zachwycając 
panów.

W góralskie klimaty publiczność wpro-
wadził zespół GÓRALSKA HORA, któ-
ry wykonał utwory inspirowane muzyką 
z Beskidu Żywieckiego i Podhala, a także 
muzyką: węgierską, bałkańską, cygańską 
i słowacką.

Do jeszcze intensywniejszej zabawy 
poderwał zespół SAXI LADIES. Lena 
Zuchniak i Alicja Skórkiewicz – brunet-
ka i blondynka – z niezwykłą dynamiką, 
wręcz karkołomnie wykonywały – tańcząc 
– standardy, na przemian śpiewając i gra-
jąc na saksofonach. Na instrumentach 
klawiszowych grał Fabian Włodarek, a na 
gitarze Kornel Jasiński.

Zdecydowanie największe wrażenie na 
publiczności zrobiło widowisko muzycz-
no-laserowe pt. „Koncert Visual Sensation 
– Laser Violin”, wystawione po zapadnię-
ciu zmroku – na zakończenie festynu.

Wójt Krzysztof Grabka poprosił publicz-
ność, by zbliżyła się jak najbliżej sceny. Po 
czym stała się ciemność. Po chwili lasero-
we promienie – rytmicznie pojawiające się 
i znikające kolorowe: kreski, linie, wstąż-
ki „sięgały” kilkaset metrów poza scenę. 
Były „jak żywe” – wydawało się, że można 
je dotknąć. Efektom laserowym często 
towarzyszyły efekty pirotechniczne – co-
raz to przód sceny rozświetlały jasnożółte 
kule ognia, a rzadziej wybuchały na niebie 
sztuczne ognie.

Skrzypaczka, Kasia Szubert grała 
i tańczyła z ekspresją: od dużej po mak-
symalną, było forte i fortissimo; szybko 
i gwałtownie przemieszczała się po sce-
nie, oświetlana migocącym, białym świa-
tłem reflektorów. To ona, pociągnięciami 
smyczka „dyrygowała” światłem – muzy-
ka skrzypiec rządziła światłem.

Pogoda dopisała. Publiczność już po 
godzinie 22 tłumnie, zadowolona rozcho-
dziła się do domów. 

Stanisław Szałapak 
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Dzień Seniora Gminy 
Michałowice A.D. 2014
12 października, już po raz 8. odbyły się uroczystości Gmin-
nego Dnia Seniora. Rolę gospodarza pełniły przewodniczące 
pięciu kół emerytów, rencistów i inwalidów, jakie działają 
w naszej gminie.

Jak podkreślił wójt gmi-
ny Michałowice Krzysztof 

Grabka: najstarsze koło se-
niorów – komorowskie ma już 
46 lat, michałowickie 40 lat, 
a w Nowej Wsi 30 lat. Młod-
sze są koła w Opaczy-Kolonii 
oraz w Regułach. – Wasza 
praca jest bardzo potrzeb-
na.  Dziękuję za całoroczny 
trud, za pracę na rzecz senio-
rów – przemawiał wójt, wrę-
czając bukiety kwiatów prze-
wodniczącym kół emerytów, 

rencistów i inwalidów: Felicji 
Ćwilichowskiej – przewod-
niczącej koła w Komorowie, 
Irenie Niewiadomskiej – koła 
w Nowej Wsi, Annie Taras – 
w Opaczy-Kolonii, Teresie 
Sładek – w Michałowicach 
oraz wiceprzewodniczącej 
koła w Regułach – Barbarze 
Jaśkowiec (przewodnicząca 
Helena Jędras była nieobec-
na). Na ręce Felicji Ćwilichow-
skiej wójt złożył podzięko-
wania za prowadzenie także 
Banku Żywności. 

Najstarszy mieszkaniec na-
szej gminy Kazimierz Rolak – 
ukończył 105 lat. Przypomniał, 
że rok temu obiecał, iż weźmie 
udział w kolejnej uroczystości 
Dnia Seniora – i biorę! – po-
wiedział zadowolony do wójta 
Krzysztofa Grabki. Umówił się 
z wójtem także za rok.

70-lecie pożycia małżeń-
skiego – czyli kamienne gody 
obchodzili Janina i Czesław 
Ciarkowie, mieszkańcy Opa-
czy Małej od urodzenia. Zło-
te gody obchodziło 7 par, 
Państwo Stanisława i Józef 
Bednarkowie z Michałowic, 
Państwo Zofia i Henryk Ja-
rzębowscy z Pęcic, Państwo 
Jadwiga i Józef Kasianiuko-
wie z Komorowa, Państwo 
Zofia i Zdzisław Kłobukowscy 
z Sokołowa, Państwo Jolanta 

i Andrzej Mączyńscy z Nowej 
Wsi, Państwo Jadwiga i Cze-
sław Woźniakowie z Sokołowa 
oraz Maria i Józef Zychowie 
z Michałowic.

Wójt Grabka wręczył im 
Medale za długoletnie po-
życie małżeńskie przyznane 
przez prezydenta RP, Bronisła-
wa Komorowskiego. 

(Rozmowy publikujemy na 
str. 11-12).

W uroczystościach gminne-
go Dnia Seniora, jako oficjalni 
goście uczestniczyli również: 
radni, sołtysi, przewodniczą-
cy zarządów osiedli, księża, 
dyrektorzy placówek oświato-
wych.

Po części oficjalnej rozpo-
częły się występy mieszkań-
ców. Seniorzy z Komorowa 
rozśmieszali publiczność pre-

zentowanymi przez siebie ske-
czami. Spodobał się występ 
wokalny emerytów z Nowej 
Wsi. Bogaty repertuar zapre-
zentował chór koła seniorów 
z Michałowic „Michałowi-
czanka”, pod kierunkiem Pio-
tra Gwiazdeckiego oraz chór 
„Czerwone Korale” z Opaczy-
-Kolonii, pod „batutą” Renaty 
Włodarek. Jako ostatnia wy-
stąpiła – na zakończenie im-
prezy – Stenia Widlicka z Re-
guł.

Swój taneczny kunszt za-
prezentowali zawodowcy, re-
prezentanci Polski: Aleksandra 
Piszczek i Jarosław Biernat – 
zatańczyli tańce standardowe 
(tango, walc i fokstrot) oraz la-
tynoamerykańskie (samba, 
rumba i cza-cza). Po występie 
para udzieliła zebranym krót-
kiej lekcji tańca. Oczywiście 
okazało się, że w seniorach 
naszej gminy tkwi ogromy po-
tencjał taneczny.

Wieczorem na scenie wy-
stąpił „Tercet Egzotyczny”, 
który zaśpiewał wiele stan-
dardów. Izabela Skrybant-

-Dziewiątkowska, wokalistka 
zespołu, wykonała m.in. Plaże 
Kalifornii, Playa Blanca, Miłość 
aż do dnia czy Pamelo żegnaj. 
W chórkach towarzyszyły jej 
dwie córki. Gorący występ 
był nagradzany brawami i pu-
bliczność nie chciała artystów 
puścić ze sceny. 

Tego dnia nie mogło zabrak-
nąć także zabawy przy muzy-
ce. Tańczono, jak to na dysko-
tece, w kółku, każdy osobno. 
Modne na parkietach pałacu 
okazały się przede wszystkim 
dyskotekowe, improwizowane 
tańce. Ale nie tylko. Seniorzy 
tańczyli też w parach, po-
cząwszy od poloneza. 

Odbył się konkurs tańca – 
tanga. 1. miejsce zajęła para 
Hanna i Zygmunt Mazurcza-
kowie z Komorowa 2. – Barba-
ra i Paweł Cichoccy z Micha-
łowic, a 3. Barbara Białecka 
i  Stanisław Smolak z Opaczy-
-Kolonii. Zwycięskim parom 
nagrody wręczył wójt Krzysz-
tof Grabka.

Stanisław Szałapak 
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Przedstawiamy wypowiedzi: najstarsze-
go mieszkańca Michałowic, 105-let-
niego Kazimierza Rolaka oraz par 
obchodzących złote i kamienne gody.

Kazimierz ROLAK – 105 lat 
najstarszy mieszkaniec gminy 

Od zeszłorocznego Dnia Seniora u Kazimie-
rza Rolaka z Komorowa nic się nie zmie-
niło. Stan jego zdrowia nie pogorszył się. 
Pan Kazimierz bierze udział w życiu rodzin-
nym. Interesuje się wszystkim, co dzieje się 
w jego licznej rodzinie: u córki, 5 wnuków 
i 11 prawnuków. Obsługuje wszystkie sprzę-
ty kuchenne. Dużo czyta, najchętniej książki 
historyczne. Śledzi bieżące wydarzenia,sz-
czególnie te związane z życiem rodziny; roz-
poczęte studia, nowa praca, wyjazdy.

Obiecał, że za rok znowu weźmie udział 
w uroczystościach Dnia Seniora Gminy Mi-
chałowice.

PARY MAŁŻEŃSKIE - ZŁOTE GODY

Stanisława i Józef BEDNARKOWIE

Poznali się przez znajomych. Po rocznej 
znajomości pobrali. Wspólne życie i budowę 
domu rodzinnego rozpoczęli w Michałowi-
cach i tu też mieszkają do dziś. W latach 70-
tych XX wieku rodzina intensywnie udzielała 
się społecznie. Ojciec pani Stanisławy był 
sołtysem. Pan Józef społecznie pełnił funk-
cję zastępcy przewodniczącego Komitetu 
do spraw Gazyfikacji Michałowic.

Państwo Bednarkowie są rodzicami dwój-
ki dzieci, dziadkami czwórki wnucząt i pra-
dziadkami dwóch prawnuków.

Choć choroba pana Józefa wyłączyła go 
z aktywności fizycznej, nie przeszkadza to 
jednak, by oboje byli aktywni towarzysko 
i cieszyli się życiem rodzinnym.

Zofia i Henryk JARZĘBOWSCY

– Nie ma recepty na dobre małżeństwo – 
mówi Zofia Jarzębowska. – Każdy musi sam 
znaleźć sposób, by zrozumieć małżonka. 
W małżeństwie raz jest lepiej, a raz gorzej.

– Po ślubie sprowadziłam się do Pęcic, 
gdzie mieszkał mąż ze swoimi rodzica-
mi. Rodzina Jarzębowskich z dziada pra-
dziada pochodzi z Sokołowa. - Z mężem 
uprawialiśmy 6,76 ha ziemi. 10 lat temu syn 
przejął gospodarstwo. Oprócz syna mamy 
dwie córki oraz  siedmioro wnuków- dodała 
Pani Zofia. 

Jadwiga i Józef KASIANIUKOWIE

– Przez tyle lat nie mieliśmy ani jednego 
cichego dnia, ani głośnych awantur – mówią 
państwo Kasianiukowie. – Jeśli coś prze-
skrobię, to przyjmuję to i przepraszam. Żona 
postępuje tak samo. Każdy ma swoje wady 
i zalety. Chodzi o to, by jedna strona wysłu-
chała drugiej. Jeśli ludzie spędzają z sobą 
dużo czasu, to wiedzą, co ich partner lubi, 
czego potrzebuje.

– Życzymy innym takich lat, jakie przeży-
liśmy.

– Do Komorowa wprowadziliśmy się 37 lat 
temu i bardzo dobrze nam się tutaj mieszka. 
Mamy syna i córkę, wnuczkę i wnuka.

Zofia i Zdzisław KŁOBUKOWSCY

Zapytani o przepis na dobre małżeństwo, 
odpowiadają: – Życzymy innym parom, by 
żyły tak ja my, by się wspierali, żeby związek 
budowali na miłości, wierności i prawdzie. 
Dni nie zawsze są kolorowe i trzeba prze-
zwyciężać trudności.

Zdzisław Kłobukowski pochodzi z War-
szawy. W czasie wojny zginął jego ojciec, 
dlatego wychował go dziadek, który miał 
5-hektarowe gospodarstwo w Sokołowie. 
Pani Zofia pochodzi z Michałowic.

Państwo Kłobukowscy uprawiali te 5 ha 
po dziadku. – Mieliśmy kolejno około 25 koni 
– wspomina pan Zdzisław. – Hodowaliśmy 
także krowy – dodaje pani Zofia. – Było trud-
no, ale zawsze dawaliśmy sobie radę. 

– Mamy dwóch synów i córkę oraz 7 wnu-
ków.

– Żyjemy w zgodzie i oby zdrowie dopi-
sywało – zakończyli rozmowę państwo Kło-
bukowscy.

Jolanta i Andrzej MĄCZYŃSCY

– Zdarzały się trudne, bardzo trudne chwi-
le, ale były to nasze najpiękniejsze rodzinne 
i zawodowe lata – wspominają państwo Mą-
czyńscy.

- Życie samo pisze scenariusze, ale tym 
scenariuszom trzeba pomagać. Potrzeba 
jest życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, 
tolerancja. Zdarzało się poróżnić, posprze-
czać, ale trzeba umieć się pięknie pogodzić.

Pani Jolanta pochodzi z Pruszkowa, pan 
Andrzej z Warszawy. Studiowali na Wydzia-
le Zootechniki w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Pobrali 
się w czasie studiów. – Przez ponad 30 lat 
pracowaliśmy razem w tych samych przed-
siębiorstwach w różnych, często odległych, 
regionach naszego kraju, ale głównie na Ma-
zowszu. – Byłem dyrektorem PGR– W pra-
cy mąż był moim szefem a w domu na 
odwrót – żartuje pani Jolanta. – Przeprowa-
dzaliśmy się 13 razy. Była to także okazja 
do pozbycia się części sprzętów i rzeczy, 
aby urządzić się na nowo. -Wędrowanie 
zakończyliśmy w 1996 roku, powracając do 
Pruszkowa. – W 2002 roku osiedliliśmy się 
w wybudowanym przez nas domu w Nowej 
Wsi, gdzie mieszka się nam bardzo dobrze. 
Państwo Mączyńscy mają córkę i syna oraz 
wnuczkę, która w tym roku będzie przystąpi 
do egzaminu maturalnego. 

Jadwiga i Czesław WOŹNIAKOWIE

Zapytani o przepis na dobre małżeństwo, 
odpowiadają: – W życiu samo wychodzi, 
co należy robić. Po czym po  chwili zasta-
nowienia się dodają: – Musi być zgodność 
charakterów. Jedno drugiemu powinno tro-
chę ustąpić. Potrzebna jest miłość, zgoda. 
W trudnych chwilach trzeba się wspierać.

– Rodziny żony i moja z dziada pradziada 
mieszkały w Sokołowie. Mój dziadek miał 12 
hektarów – opowiada Czesław Woźniak. – 
Gospodarstwo podzielił między dwóch sy-
nów. Mi ojciec zostawił 6 ha.

– Musieliśmy ciężko pracować, by doro-
bić się – wspominają państwo Woźniakowie. 
– Mieliśmy konia, trzy krowy, hodowaliśmy 
blisko 80 świń. Dużo pracowałem społecz-
nie. Zwiedziliśmy nie tylko Polskę. Na eme-
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ryturze jesteśmy od 15-lat. Mamy 3 córki – 
jedna mieszka z nami; 13 wnuków i jednego 
prawnuka.

Maria i Józef ZYCHOWIE

– W Michałowicach mieszkamy od 1967 
roku – opowiada pani Maria. – W 1968 roku 
zaczęłam uczyć języka polskiego w micha-
łowickiej szkole podstawowej, co robiłam 
przez 22 lata do emerytury. Mąż pracował 
w handlu. 

– Mamy syna i synową, córkę i zięcia 
oraz dwóch wnuków. Syn mieszka obok, 
a córka w tym samym domu, ale w oddziel-
nym mieszkaniu. Wnuk kończy politechnikę, 
a drugi uczy się w gimnazjum.

– Skoro tyle lat mieszkamy w Michało-
wicach, to znaczy, że dobrze nam się tutaj 
żyje. Pierwszy raz byliśmy na uroczystości 

Dnia Seniora Gminy Michałowice i bardzo 
nam się podobało – zakończyła wypowiedź 
pani Maria. 

PARA MAŁŻEŃSKA  
- KAMIENNE GODY

Janina i Czesław CIARKOWIE  
(70. rocznica ślubu) 

– Na dobre małżeństwo najlepsza jest 
ciężka praca – tłumaczy pan Czesław.

24 września 1944 r. Na ślub z Opaczy Ma-
łej, gdzie mieszkali, jechali furą do najbliż-
szego kościoła, do Raszyna. Mieli wtedy – 
on 23 lata, a ona 20. Przyglądali się dymom 
płonącej Warszawy. O sukni ślubnej nie było 
mowy. Panna młoda ubrała się w granatową 
sukienkę, a pan młody w garnitur. W ślubie 

uczestniczyli jeszcze tylko rodzice panny 
młodej. Rodzice pana młodego wtedy już 
nie żyli od około 10-ciu lat.

Czesław Ciarka należał do Armii Krajowej. 
1 sierpnia Czesław Ciarka szedł do powsta-
nia, ale zatrzymała go narzeczona.

– Ślubu udzielał nam ksiądz Suliński – 
wspomina pani Janina. Imienia księdza mał-
żonkowie nie potrafią sobie przypomnieć. 
Po ślubie o weselu nie było mowy. W Opa-
czy Małej mieszkają od urodzenia. – Upra-
wialiśmy skromne, nędzne gospodarstwo 
– 4 morgi, po mojej babci – mówi pan Ciar-
ka, tyle że do Warszawy było blisko i sprze-
dawaliśmy śmietanę, mleko… – Po wojnie 
odbudowywałem Warszawę (pracowałem 
jako zbrojarz); budowałem Mincówkę: od 
nazwiska ministra, budynki ministerialne od 
strony pl. Trzech Krzyży, budowałem Dwo-
rzec Centralny.

– W Opaczy Małej wybudowałem dom 
dla rodziny. Prawie wszystko sam zrobiłem, 
betony, dach, ogrodzenie.

– Ojciec ma 93 lata i do dziś wszystko 
robi sam. Skopie działkę. Wejdzie na dach, 
by poprawić papę. Poprawi instalację elek-
tryczną. Poprawia prace budowlane wyko-
nane przez fachowców – opowiada córka.

Janina i Czesław Ciarkowie mają trzy cór-
ki, czworo wnuków i pięcioro prawnuków.

Stanisław Szałapak 

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
przyznawany przez prezydenta RP został ustanowiony 
w 1960 r. Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. O odznaczenie mogą 
wstąpić rodziny, znajomi, sąsiedzi, jak również sami mał-
żonkowie. Wniosek, wraz z odpisem aktu małżeńskie-
go oraz kserem dowodów osobistych wystarczy złożyć 
w Urzędzie Gminy Michałowice.  Oczekiwanie na medale 
trwa około 3 miesięcy. Odznaczenia w imieniu prezydenta 
RP wręcza wójt gminy. 

Równocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania in-
formacji o parach obchodzących diamentowe lub kamienne 
gody, by móc wspólnie z jubilatami świętować tak wspaniałą 
rocznicę (Urząd Gminy – kontakt tel. 22 350 91 40 lub e-mail 
promocja@michalowice.pl). 

Nowi mieszkańcy gminy

Szymon Zdzieszyński
Komorów

ur. 12 marca 2014 r., 
waga 3600 g, wzrost 55 cm

Leon Zabłocki
Pęcice Małe

ur. 7 czerwca 2014 r., 
waga 3680 g, wzrost 55 cm

Filip Aleksander Bąkiewicz
Sokołów

ur. 23 czerwca 2014 r., 
waga 3620 g, wzrost 57 cm

Społeczeństwo



Kultura

www.michalowice.pl 13

Nowa siedziba biblioteki
Po wielu latach biblioteka 
w Micha łowicach doczekała 
się siedziby na miarę swoich 
potrzeb – w wyremontowanym 
budynku po urzędzie gminy, 
przy ul. Raszyńskiej 34,  gdzie 
już wcześniej mieściła się 
w jednym z pomieszczeń. Uro-
czyste otwarcie miało miejsce 
podczas gminnych dożynek, 
7 września.

Do przecięcia wstęgi wójt 
gminy Michałowice Krzysz-

tof Grabka zaprosił przyszłych 
użytkowników budynku – dyrek-
tor biblioteki Ewę Kisiel, seniorów 
z Koła Emerytów Rencistów i In-
walidów nr 4 w Michałowicach, 
przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Michałowice, Romana 
Bedyńskiegoa, a także wielo-
letniego dyrektora biblioteki An-
drzeja Jana Roga oraz najmłod-
szych czytelników – dzieci ze 
szkoły podstawowej. Wyremon-
towany budynek poświęcił ks. 
Marek Małkiewicz – proboszcz 
parafii Michałowice-Opacz pw. 
Wniebowzięcia NMP.

TROCHĘ HISTORII
Biblioteka powstała w Opaczy 
w 1953 r. jako punkt biblio-
teczny Biblioteki Powiatowej 
w Pruszkowie. W 1954 r. za-
częła działać jako samodzielna 
placówka przyjmując nazwę 
Gromadzkiej Biblioteki Publicz-
nej, i tę datę należy przyjąć za 

początkową. W tym roku biblio-
teka obchodzi jubileusz 60-lecia 
działalności.

Biblioteka mieściła się wte-
dy w Opaczy przy ul. Ludo-
wej – obecnie Ryżowa 101. 
W 1960 roku biblioteka prze-
niosła się do Michałowic, do 
poszkolnego baraku, u zbiegu 
ul. Szkolnej i Raszyńskiej, gdzie 
obecnie mieści się przyszkolny 
plac zabaw. W tym budynku 
funkcjonowała do momentu 
jego rozbiórki w 1994 r. Wte-
dy to przeprowadziła się do 
pomieszczenia w Urzędzie 
Gminy Michałowice przy ul. 
Raszyńskiej 34, ale na krótko, 
bo już w 1996 r. przeniosła się  
do przedszkola, a w 1998 do 
szkoły – wtedy biblioteka mie-
ściła się przy głównym wej-
ściu, w zaadaptowanej do tego 
celu starej sali gimnastycznej. 
W 2007 r., po kolejnej rozbudo-
wie szkoły, została przeniesiona 
do pomieszczeń vis a vis gim-
nazjum.

KIEROWNICTWO
Jedną z założycielek i pierw-
szą kierownik biblioteki była 
Maria Chwaścińska. Funkcję 
tę pełniła jedynie przez rok. 
Następnie nie wiadomo, kto 
kierował placówką – nie za-
chowały się dokumenty ani 
pamięć. Po przeprowadz-
ce do Michałowic placówką 
kierowali kolejno: Bolesław 

Ochman, Anna Umerska, Wa-
cław Witkowski, a od 1974 r., 
przez 30 lat – Andrzej Jan Róg, 
aż do momentu przejścia na 
emeryturę w 2004 r.

– Andrzej J. Róg uczynił naszą 
bibliotekę jedną z najlepszych 
placówek w powiecie prusz-
kowskim – podkreśla obecna 
dyrektor Ewa Kisiel. – Przez 
blisko 10 lat kierowałam naszą 
filią w Nowej Wsi, a po odejściu 
Andrzeja Roga na emeryturę zo-
stałam dyrektorem.

Biblioteka zajmuje cały jego 
parter : sala obsługi – z kawia-
renką internetową: 6 kompu-
terów, w tym 5 zakupionych 
ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach projektu pt. „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu w gminie 
Michałowice”; dalej pracow-
nia biblioteczna; księgozbiór 
i czytelnia dla dzieci; najwięk-
sze: pomieszczenie z literaturą 
dla dorosłych, w nim zostało 

wydzielone miejsce na czytel-
nię oraz socjalne. 

Na drugim piętrze znajduje 
się sala audiowizualna, z której 
korzystać będzie także bibliote-
ka. W sali tej odbywać się będą 
spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki, a być może również 
spotkania z pisarzami oraz cie-
kawymi ludźmi.

– Biblioteka kupuje najatrak-
cyjniejsze tytuły – nowości wy-
dawnicze, bestsellery, to o co py-
tają czytelnicy. W ubiegłym roku 
nasz księgozbiór powiększył 
się o 1   700 woluminów. W za-
kupie nowości wydawniczych 
jesteśmy na pierwszym miejscu 
w powiecie pruszkowskim, mo-
żemy pochwalić się także naj-
większym księgozbiorem.

– Zapraszamy wszystkich 
do odwiedzania biblioteki. Na-
prawdę warto do nas zaglądać  
– kończy swoją wypowiedź 
dyrektor Ewa Kisiel.

Stanisław Szałapak 

125 rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej 
W niedzielę, 5 października, odbył 
się w komorowskiej szkole koncert 
zatytułowany „Wokół nocy i dni” – na 
harfę i smyczki. Koncert upamiętniał 
125 rocznicę urodzin Marii Dąbrowskiej. 

Zebranych gości, wśród których obec-
ny był Krzysztof Grabka, wójt gminy 

Michałowice, z żoną, powitała Katarzy-
na Walichnowska, dyrektor biblioteki. 
Powiedziała, że jest to dla niej ogromny 
zaszczyt zaprosić wszystkich zebranych 
na tak wspaniały koncert. Zaznaczyła, że 
kanwą koncertu jest muzyka Waldemara 
Kazaneckiego napisana w 1975 roku do 
ekranizacji powieści „Noce i dnie”. 

Artyści: harfistka Małgorzata Komorow-
ska oraz Pomorski Kwartet smyczkowy 
w składzie: Waldemar Kośmieja, Jarosław 
Pawłowski, Zbigniew Milewski i Maciej 
Kamrowski zagrali między innymi: polo-
nez A-dur i preludium C-moll Fryderyka 
Chopina, kujawiaka A-moll i obertasa  

G – dur Henryka Wieniawskiego,  a także 
muzykę z filmu „Noce i dnie” między inny-
mi oberka Bogumiła i walca Barbary.

Narratorem koncertu był Jerzy Ła-
zewski, który czytał fragmenty powieści 
„Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Aktor 
czytał głównie te fragmenty, które w naj-
większym stopniu odnosiły się do pi-
sarki. Prezentowały (oczami bohaterek: 
Agnieszki i Barbary) jej pogląd na świat 
i życie. Pokazywały jej wrażliwość i uspo-
sobienie.

Jubileuszowy koncert odbył się 
w przeddzień urodzin pisarki. Artyści za-
prezentowali wykonanie na najwyższym 
poziomie. Zebranych zachwycił występ 
Małgorzaty Komorowskiej, harfistki, któ-
ra w Komorowie występowała już kilka 
razy.

Koncert zorganizowany został przez ko-
morowską bibliotekę, we współpracy z ko-
morowską szkołą i  Gminą Michałowice.

Beata Izdebska-Zybała 
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Wydarzenia

Odsłonięcie obelisku Władysława Kamelskiego 
W niedzielę, 14 września, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi wraz z mieszkańcami, radnymi, a także Krzyszto-
fem Grabką, wójtem gminy, odsłonili odrestaurowany pomnik 
upamiętniający Władysława Kamelskiego – założyciela i 1. ko-
mendanta tutejszej OSP.

Uroczystość rozpoczęła msza święta, którą odprawił w nowowiej-
skiej świetlicy ksiądz Jan Studziński. W homilii mszy podzięko-

wał inicjatorom akcji: strażakom z OSP, sołtysowi, radzie sołeckiej, 
radnym, a także mieszkańcom, za znakomitą inicjatywę odnowienia 
pomnika Władysława Kamelskiego. 

Po mszy nastąpiło przejście pod obelisk upamiętniający Włady-
sława Kamelskiego. Kamień znajduje się na terenie OSP, przy ulicy 
Głównej. 

Zebranych powitała radna Rady Gminy Michałowice Elżbieta Bi-
czyk, która przedstawiła postać Władysława Kamelskiego i jego za-
sługi dla Nowej Wsi. Następnie zaprosiła do uroczystego odsłonięcia 
odrestaurowanego obelisku. 

Władysław Kamelski był farmaceutą, pracował w fabryce farb i la-
kierów W. Karpiński & W. Leppert.

Dla mieszkańców zasłynął jednak jako założyciel i pierwszy ko-
mendant Ochotniczej Straży Pożarnej (w 1926 roku) oraz założyciel 
Związku Przysposobienia Wojskowego w Nowej Wsi. Władysław 
Kamelski pełnił wiele funkcji społecznych, był między innymi prze-
wodniczącym gminnej Komisji Finansowej. Kierował Ligą Powietrz-
ną i Przeciwgazową w Brwinowie, był też założycielem Związku 
Podoficerów Rezerwy w Brwinowie, kierował gminnym Komitetem 
Pomocy dla bezrobotnych. 

Zmarł tragicznie, w wypadku na motocyklu w 1932 roku. Miesz-
kańcy już przed wojną postawili ten kamień, upamiętniając postać 
Władysława Kamelskiego  i jego dokonania dla miejscowości. Jedna 
z większych ulic w Nowej Wsi jest jego imienia. 

Odrestaurowany pomnik odsłonił Krzysztof Grabka, wójt gminy. 
Powiedział, że przywracanie pamięci miejscowym, zasłużonym po-
staciom, to znakomita okazja do poznawania historii miejscowości 
i budowania tożsamości lokalnej. A to jest wielką wartością – zakoń-
czył Krzysztof Grabka. Wspomniał także o znaczeniu i roli jaką pełnią 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi dla mieszkań-
ców naszej gminy. Zapowiedział, że w planach budżetowych gminy 
jest rozbudowa remizy strażackiej.

Następnie ksiądz Jan Studziński poświęcił obelisk.
Odrestaurowanie obelisku zostało sfinansowane z funduszu so-

łeckiego Nowej Wsi, na 2014 rok. 
Beata Izdebska-Zybała 

Wielki Festyn w szkole w Komorowie
W niedzielę, 28 września, odbył się na terenie szkoły Wielki 
Festyn. Organizatorem festynu byli nauczyciele ze szkoły 
podstawowej, Rada Rodziców, a także dzieci i młodzież ko-
morowskiego Zespołu Szkół.

Festyn rozpoczął się po południu. Zorganizowany został na 
dziedzińcu szkoły, tam ustawiona została scena, a także 

w przylegającym do szkoły lasku. Atrakcji było wiele. Na naj-
młodszych uczniów szkoły czekał dmuchany zamek, a także 
przejażdżki na kucykach. Nieopodal na boisku odbywały się me-
cze piłki nożnej. Młodzież grała również w koszykówkę. Były gry 
i zabawy sportowe.

Wielką atrakcję pikniku stanowiły stoiska z jedzeniem. Było mię-
so i kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórki. Wszystko sma-
kowało wyśmienicie. Na deser, uczestnicy festynu częstowali się 
ciastami. Były to własne wypieki uczniów, rodziców i dziadków. 
Pyszne ciasta i ciasteczka, z kawą i herbatą cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem. Tym bardziej, że organizatorzy przygotowali 
miejsca, gdzie można było usiąść i chwilę odpocząć.

Przez cały czas trwania pikniku na scenie występowali ucznio-
wie. Koncert prowadziły nauczycielki: Anna Sowińska i Ewa Cie-
chomska. Koncert rozpoczął się od występów uczniów młod-
szych klas, którzy śpiewali i tańczyli. Wystąpiła między innymi 
sekcja gimnastyczna Uczniowskiego Klubu Sportowego Ko-
morów. Dziewczynki z klas 1 – 4 zaprezentowały taniec z pom-
ponami. Wystąpił także teatrzyk „Kurtynka”, który przedstawił 
inscenizację „Grzybobranie”. Piosenkę „Szkolny rock and roll” 
wykonała klasa 3c Szkoły Podstawowej.  Ich występ rozweselił 
i rozgrzał komorowską publiczność. Występy uczniów trwały do 
wieczora.

Po ich zakończeniu odbyło się wręczenie nagród, które zosta-
ły ufundowane przez gminę Michałowice, Szkołę Podstawową 
w Komorowie oraz działającą przy niej Radę Rodziców. Uroczy-
stego ich wręczenia dokonali Małgorzata Głodowska, dyrektor 
szkoły, Agnieszka Majewska, z Rady Rodziców i Krzysztof Grab-
ka, wójt gminy. 

Małgorzata Głodowska i Daniel Wolborski podziękowa-
li współorganizatorom i sponsorom, dzięki którym udało się 
piknik zorganizować. A była to między innymi Gmina Micha-
łowice, właściciel Firmy Blachy Pruszyński, Bank Spółdzielczy 
w Raszynie i wiele innych lokalnych firm. Wszyscy zostali wy-
różnieni dyplomami.

Beata Izdebska-Zybała  
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Odsłonięcie pomnika żołnierzy AK w Opaczy Kolonii
27 września 2014 r., przy 
skrzyżowaniu ulic Stanisława 
Bodycha i Ryżowej, odbyła się 
uroczystość odsłonięcia – po 
remoncie – pomnika zamor-
dowanych tu przez Niemców 
6 marca 1944 r. podchorążych.

W uroczystości wzięli udział 
przede wszystkim miesz-

kańcy Opaczy-Kolonii, w tym 
dwie radne, Anna Kamińska 
i Elżbieta Zawadzka przedsta-
wiciele: rady sołeckiej, Zarządu 
Osiedla Michałowice, z prze-
wodniczącym Romanem Be-
dyńskim, sołectwa Michałowice 
Wieś – sołtys Adriana Król-Po-
piel oraz opackiego Koła Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów. 
Pomnik odsłoniła sołtys Opa-
czy-Kolonii Grażyna Grabka, 
a poświęcił go ks. proboszcz 
parafii Michałowice-Opacz Ma-
rek Małkiewicz

– To jest miejsce pamięci, któ-
re mieszkańcy powinni szano-
wać oraz znać związane z nim 
historyczne fakty – powiedział 
wójt gminy Michałowice Krzysz-
tof Grabka. – Jako mieszkaniec 
Opaczy-Kolonii wielokrotnie 
przechodziłem obok tego po-
mnika i zastanawiałem się nad 
tymi młodymi konspiratorami.

Długą pogawędkę – najpierw 
o historycznym kontekście – 

dziejach Opaczy, a następnie 
o zamordowaniu przez Niem-
ców w Opaczy-Kolonii 6-ciu 
podchorążych AK – wygłosił ks. 
prałat Leon Firlej. Niektórzy tak 
zwani osadnicy niemieccy, wła-
ściciele gospodarstw w Opa-
czy-Kolonii, w czasie okupacji 
niemieckiej stali się volksdeut-
schami. 6 marca 1944 r. pod do-
wództwem ppor. Mieczysława 
Godlewskiego „Mieczysława”, 
podchorążowie AK, mieszkań-
cy Włoch z 3. kompanii rejonu 
„Jaworzyn” VII obwodu „Ob-
roża” odbywali ćwiczenia na 
tutejszych polach. Volksdeut-
sche donieśli o tym żandarmerii. 
Główny donosiciel nazywał się 
Schwarz. Dowódcy „Mieczy-
sławowi” udało się zbiec, ale 
sześciu podchorążych złapano. 
Zostali brutalnie przesłuchani 
i rozstrzelani na miejscu. Pocho-
wano ich obok. Życie stracili kpr. 
pchor. Ludwik Zawadzki „Ju-
nak” – 21 lat, kpr. pchor. Ryszard 
Kusiak „Apollo” – 19 lat, kpr. 
pchor. Piotr Michałowski „Bil-
li” – 21 lat, kpr. pchor. Zbigniew 
Borowski „Jastrząb” – 19 lat, 
kpr. pchor. Romuald Fijałkowski 
„Tosca” – 17 lat, kpr. pchor. Wie-
sław Kalinowski „Tarski” – 19 lat. 
Sprawę rozpatrywał podziemny 
sąd wojskowy AK, który dopa-
trzył się niefrasobliwości w po-

stępowaniu dowódcy. Ciała po-
mordowanych jeszcze w czasie 
okupacji zostały potajemnie wy-
kopane i pochowane na cmen-
tarzu parafialnym we Włochach. 
Polegli spoczywają tam do dziś.

30 maja 1944 r., późną nocą, 
AK przeprowadziło akcję od-
wetową – zastrzelono 5-ciu 
niemieckich donosicieli, a dwa 
tygodnie później 2-óch niemiec-
kich konfidentów.

22 września 1974 r. w miejscu 
gdzie hitlerowcy popełnili zbrod-
nię, został odsłonięty pomnik 
w kształcie Krzyża Walecznych 
– ku czci młodych żołnierzy. 

Wtedy, 40 lat temu, wartę przy 
pomniku pełniły dwie harcer-
ki, uczennice 3. klasy Szkoły 
Podstawowej w Michałowicach 
– Beata Nowocień, teraz Rusz-
kowska oraz Iwona Łajszczak, 
teraz Nowińska.

Panie te zostały zaproszone 
na sobotnią uroczystość – sta-
nęły obok pełniących wartę ho-
norową przy pomniku harcerek 
ze Szczepu Harcerskich Drużyn 
Trzynastych, działającego przy 
Zespole Szkół w Michałowicach 
– siostry Agnieszka i Beata Ja-
chowicz. 

Stanisław Szałapak 

Piknik Pieczonego Ziemniaka
Piknik Pieczonego Ziemniaka jest imprezą, która na stałe 
wpisała się w sokołowską tradycję. Były ziemniaki prosto 
z ognia, grill, występy, gry i zabawy sportowe. Odbył się 
turniej piłki nożnej. W imprezie wzięli udział radni z naszej 
gminy a także Krzysztof Grabka, wójt gminy.

W tym roku mieszkańcy Sokołowa, na Pikniku Pieczonego 
Ziemniaka, spotkali się po raz dwunasty. Impreza odbyła 

się 20 września. Rozpoczęły ją rozgrywki piłkarskie dzieci z Do-
mów Dziecka i okolicznych samorządów.

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał Edward Kozłowski, 
sołtys Sokołowa, który zachęcał do wspólnej zabawy. Zapraszał 
dzieci do uczestniczenia w przygotowanych dla nich atrakcjach. 
A było ich naprawdę dużo. Tego dnia dzieci mogły zjeżdżać 
z dmuchanego zamku, próbować swoich sił na rodeo, a także 
uczestniczyć w grach sportowych, które przygotowała Agencja 
Sportowo-Turystyczna „Relaks”. Były wyścigi w workach, rzuty 
kółkiem na paliki i kręgle, rzuty piłkami lekarskimi na odległość 
i do celu, rzuty podkową do celu. Odbyły się konkurencje mini 
sportowe: gry w unihoca, mini koszykówka (rzuty osobiste), 
badminton, mini tenis stołowy i mini bilard. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się konkurencje zespołowe. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody. Dużą atrakcją zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych mieszkańców były pokazy modeli latających a także 
demonstracja samochodu ciężarowego MAN. Mieszkańcy sko-
rzystali także z „Wiejskiej Strzelnicy Golfa”, gdzie doskonalili 

swoje umie jętności gry. W tym roku wystąpił zespół BLUESTER 
i Kamil Kryszak, który wykonywał znane utwory muzyki rozryw-
kowej.

Na pikniku Pieczonego Ziemniaka nie mogło zabraknąć ziem-
niaków. Przez cały czas trwania pikniku mieszkańcy mogli czę-
stować się ziemniakami upieczonymi w ogniu. Dostarczył je, jak 
każdego zresztą roku, Bogdan Woźniak. Był także grill a na nim 
kiełbaski i pieczone mięso. Wszyscy mogli się częstować. 

Beata Izdebska-Zybała 
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Ważne telefony …

•  Gminny OśrOdek POmOcy SPOłecznej 
Gminy michałOwice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-20, fax 22 350-91-21

•  zeSPół ObSłuGi ekOnOmicznO- 
-adminiStracyjnej Szkół 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05-816 Michałowice,  
tel. 22 350-91-60, fax 22 350-91-61

•  Gminna kOmiSja dS. PrOfilaktyki 
i rOzwiązywania PrOblemów  
alkOhOlOwych w michałOwicach  
z Siedzibą w nOwej wSi 
ul. Główna 52 A, 05-806 Komorów,  
tel. 22 758-28-22 
(dyżury w każdy czwartek w godz.  
17.00-19.00)

•  zeSPół Szkół OGólnOkSztałcących 
im. marii dąbrOwSkiej w kOmOrOwie 
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20,  
05-806 Komorów, 
tel. 22 758-06-37 ZSO i szkoła podstawowa   
tel. 22 758-02-48  liceum 
tel. 22 758-08-95 gimnazjum

•  zeSPół Szkół w michałOwicach 
ul. Szkolna 15,  
05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-86-21 ZS 
tel. 22 723-84-58  szkoła podstawowa  
tel. 22 753-02-40 gimnazjum

•  zeSPół SzkOlnO-PrzedSzkOlny 
im. mikOłaja kOPernika w nOwej wSi 
ul. Główna 96,  
05-806 Komorów 
tel. 22 758-26-05 szkoła   
tel. 22 758-26-51 przedszkole

•  Gminne PrzedSzkOle  
w michałOwicach 
ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice, 
tel. 22 723-83-80

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w michałOwicach 
ul. Raszyńska 34, 
05-816 Michałowice, 
tel./fax  22 723-86-00

 Filia biblioteki mieści się w Nowej Wsi  
(budynek gminnego przedszkola) 
ul. Główna 52A, 05-806 Komorów 
tel./fax 22 758-28-72

•  Gminna bibliOteka Publiczna  
w kOmOrOwie 
ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów, 
tel. 22 758-01-84

GMINNE jEDNOsTkI ORGANIZACYjNE

telefOn alarmOwy – 112

POlicja – 997

komisariat Policji w regułach 
05–816 Michałowice; ul. Kuchy 15 
tel. 22 723-41-70, 22 604-65-00,  
Sekretariat tel. 22 604-65-02 
fax. 22 604-64-06 
(wszystkie telefony czynne całodobowo)

komenda Powiatowa 
22 758-60-81 do 85, 22 604-62-13

Straż POżarna – 998 
Państwowa Straż Pożarna Pruszków 
Telefon alarmowy 22 758-77-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. Główna 2  
tel. alarmowy 22 758-26-87, 881-444-552

POGOtOwie enerGetyczne – 991 
Rejon Pruszków tel. 22 738-23-00  
Rejon W-wa (ul. Włodarzewska) 
tel. 22 821-52-11

POGOtOwie GazOwe – 992 
Awarie: 22 667-30-73 do 78

StarOStwO POwiatOwe   
tel. 22  738-14-00

Oświetlenie uliczne 
Firma CIEŚLIKOWSKI tel. 22 720-39-07

awarie Sieci kanalizacyjnej i Sanitarnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„GEA-NOVA” Sp. z o. o., 05-082 Stare Babice,  
ul. Kutrzeby 38 
AWARIE: 697-229-002 
SERWIS: tel. 695-380-695, 693-860-083

awarie Sieci wOdOciąGOwej:  
„WODROL”-PRUSZKÓW S.A., 05-800 Pruszków  
ul. Stefana Bryły 10 
694-404-982, 662-162-184,  

694-404-978, 22 759-03-03

POGOtOwie ratunkOwe – 999

nOcna POmOc medyczna – 22 753-81-37 
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1 
tel. 22 723-11-47

PrzychOdnie lekarSkie 
„Arka” Komorów, ul. Berylowa 34 
tel. 22 758–00–85 
 RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7 
tel. 22 753–04–04 
 Przychodnia Lekarska ZDROWIE 
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57

aPteki

„Leśna” Komorów, ul. Ceglana, tel. 22 758-02-21 
 „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,  
tel. 22 758-00-82 
 Apteka w Nowej Wsi, ul. Główna 24,  
tel. 22 758-27-25 
 Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,  
tel. 22 723-91-83
 Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,  
tel. 22 723-92-00

WAŻNIEjsZE TELEFONY

Centrala: 22 350-91-91 oraz tonowo wybierając nr wewnętrzny:

0 –  Kancelaria ogólna; 

2 – Dowody i meldunki; 

3 – Działalność gospodarcza; 

4 – Awarie wodno-kanalizacyjne; 

5 –  Rozliczanie opłat wodno-kanalizacyjnych; 

6 – Podatki; 

7 – Inwestycje wodno-kanalizacyjne; 

8 – Utrzymanie dróg; 

9 –  Odpady komunalne, utrzymanie po-

rządku i czystości; 

10 – Zieleń; 

11 –  Numery porządkowe nieruchomości 

i dzierżawa gruntów; 

12 –  Podział nieruchomości i rolnictwo; 

13 – Planowanie przestrzenne; 

14 – Zamówienia Publiczne; 

15 – Promocja; 

16 – Kultura i sprawy społeczne; 

17 – Obrona cywilna.

telefony bezpośrednie:

Sekretariat Wójta – 22 350-91-50
Sekretarz Gminy – 22 350-91-87
Skarbnik Gminy – 22 350-91-53
Biuro Rady Gminy – 22 350-91-70

Odpady – 22 350-91-11 
Rozliczanie opłat za odpady – 22 350-91-12
Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację – 22 350-91-30

kasa: 22 350-91-14 (czynna: pon. 9.15-16.30, wt-pt 8.15-15.30, 
w ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do 12.00)
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